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Minerii Văii Jiului 
raportează

Planul anuai îndeplinit 
la sectorul de investiții Petrila

La 20 octombrie, colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al sectorului XI investiții de la 
mina Petrila, însuflețit de exemplul viu al comu
niștilor. și-a îndeplinit integral, sarcinile de plan 
pe anul 1961. Totodată, minerii sectorului au rea
lizat 11616.000 lei economii, adică cu aproape 
1.000.000 lei mai mult decît angajamentul inițial 
tuat la începutul anului.

La succesele obținute a contribuit întreg colec
tivul sectorului și în mod deosebit brigăzile con
duse de tov. Boteanu Nicolae, Tătar Petru, Bunu 
duc Dumitru, Mihai Dumitru și Șomogyi Iuliu.

12.800 tone de cărbune 
peste planul lunii octombrie 

ginerii din Valea Jiu
lui continuă să obțină 
succese de^seamă în mun
că. Bilanțul încheiat pe 
primele 22 de zile ale 
lunii octombrie arată că 
pe -întregul bazin planul 
a fost depășit cu peste 
12.800 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. 
In primele rînduri ale 
întrecerii sînt minerd de 
la exploatările Uricani, 
Lonea, Petrila și Lupeni. 
Colectivul minei Uricani, 
care deține de multă vre
me locul fruntaș pe Va-

Consuffl de lemn iot mai reaus■ * *
La exploatările minte- recție au obținut minerii 

re din Valea Jiului conți*** dc ia Urfâini care ău 
пц£ acțiunea de înlocuire 
a demnului pentru susți- 
^tren galeriilor și a aba
tajelor. Procedeele folo
site în prezent de înlocui • 
re a lemnului prin arma
rea cu fier a abatajelor 
frontale, cu fier și inele 
de bolțari în galerii per
mit extinderea mecaniză
rii și ca îtrmare sporirea 
productivității muncii 
operațiile 
Totodată 
cantități 
lemn de 
frumoase

a-

realizat de mine- 
aici a ajuns la 

tone cărbune pe

abatajele minei 
au fost extrase în

lea Jiului, a' trimis in 
ceasta lună centrelor side
rurgice din țață 3552 to
ne de cărbune cocsificabil 
peste plan. Randamentul 
mediu 
rii de 
1,400 
post.

Din 
Lupeni
acest răstimp 2379 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului. 
Și la această mină pro
ductivitatea muncii pla
nificată a sporit în luna 
curentă cu peste 5 la 
sută.

Pregătiri pentru iarnă
La depozitul de lemn 

al minei Petrila pregăti
rile pentrti. iarnă sînt în 
toi. Profitînd de timpul 
frumos colectivul 
muncitori din acest sec
tor de activitate a apro
piat, sortat și stivuit pes
te 2.500 metri cubi de 
lemn și cherestea, a re- 

j, parat 200 metri de linie 
ferată îngustă situată în
tre stive, și a amenajat 
în perioada 15 septem-
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Dipl îndeplinirea мінеоііііі anal...
aproape 800 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan. Demn de remarcat 
este faptul că de la înce
putul anului productivita
tea muncii planificată pe 

de ■ sector a fost depășită cu 
peste 20 la sută, iar pre
șul de cost a -fost redus 
cu circa 10 'lei pe fie
care tonă de cărbune ex
trasă.

O contribuție de seamă 
la obținerea acestor fru
moase rezultate au adus-o 
brigăzile minerilor Neagu 
Gheorghe, Peter Victor, 
Gucoș Gheorghe și altele.

brie — 15 octombrie a.c.« 
toate rampele de . descăr
care și platformele meta
lice pentru întoarcerea 

de cărucioarelor pline Ia în
crucișări de • linii. \ 

Continuînd pregătirile, 
brigăzile de stivuitori a- 
menajează la fiecare stivă 
de cherestea acoperișuri 
pentru a le feti de ume
zeală.

I. CIUR 
corespondent

1

t

In fiecare lună care a - 
trecut din acest an pe 
graficul de întrecere al 
sectorului I de la mina 
Petrila au apărut noi și 
noi cifre care oglindesc 
hărnicia minerilor 
aici. După ce și-au înde
plinit înainte de termen 
angajamentul anual pri- < 

• vind extragerea a 13.009 
tone de cărbune peste 
plan, colectivul sectorului 
a dobîndit noi realizări în 
întrecerea socialistă. Din 
abataje au. fost’ trimise la 1 
suprafață, în primele 22 
zile ale lunii .octombrie,

la 
de extracție, 

se economisesc 
însemnate de 
mină. Succese 
în această di-

dus, în primele 9 luni ale 
anului, consumul de lemn 
la 1000 tone de cărbune 
cu aproape 3 m.c.

Datorită înlocuirii lem
nului prin diferite sisteme 
de susținere, minerii de la 
Lonea’ aua<edus în pri
mele’ 9 luni ale . anului 
ccfisumul de lemn, cu 2,9 
m.c./1000 tone de căr
bune. ■

Rezultate asemănătoa
re au înregistrat în acțiu
nea de economisire a 

‘festinului și minerii de la 
exploatarea Lupeni.

-Ѳ------------------

Industriei miniere 
ingineri temeinic pregătiți

&

‘ Organizația de bază de la 
Institutul de mine Petroșani s-a 
prezentat la adunarea de .ale
geri cu un bilanț bogat de în
făptuiri. In perioada ce a trecut 
de la alegerile din anul trecut, 
comuniștii, în frunte cu' biroul 
organizației de bază, au desfă
șurat o activitate rodnică pentru 
mobilizarea studenților și cadre
lor didactice din institut la în
deplinirea sarci
nilor puse de 
partid. Organi
zația de bază a 
avut în centrul 
atenției întări
rea continuă a 
rolului. său con
ducător, mobilizarea masei de 
studenți la însușirea discipline
lor predate în institut, asigura
rea unui bogat conținut proce
sului instructiv-educativi

In adunările generale ale or
ganizației de bază și în ședin
țele de birou a fost analizată cu 
regularitate desfășurarea proce
sului instructiv-educativ. îndru
mate îndeaproape de biroul or
ganizației de bagă, grupele de 
partid constituite pe ani de stu
dii au devenit nuclee puternice 
în mobilizarea studenților la o 
muncă susținută în vederea în
sușirii cunoștințelor predate. 
Merită a fi relevată mai ales ac

Adunarea de alegeri 
a organizației de partid 
de la Institutul de mine

tivitatea membrilor și căndidați- 
l.or de partid Șpurigan Geza, 
Pop Cornel, State Ilie, Ionescu 
Nicolae, Țepuș Gheorghe din. 
grupa de partid - a anului II e- 
lectro care prin exemplul lor îna
intat în munca profesională și 
activitatea obștească au reușit 
să mobilizeze studenții întregu
lui an la obținerea unor rezul
tate bune fa învățătură. Vorbind 

despre . activita
tea acestei grupe 
de partid, stu- - 
dentul Șpurigan 
Geza a relevat 
următoarele :

— Grppa de 
partid a urmă

rit de la primele cursuri munca 
profesională și rezultatele la în
vățătură ale fiecărui student. 
Pe ței rămași în urmă i-am în
drumat să frecventeze cu regu
laritate consultațiile, i-am orga- . 
nizat în grupe de învățătură ca
re au fost conduse de studenți 
fruntași, membri de partid. Co
lectivul grupei n-a scăpat din 
vedere situația niciunui student, 
preocupîndu-se de ajutorarea fie- , 
căruia dacă a fost cazul. Unul 
din studenții -grupei, Szilagyi 
Levente, a fost în situația de a

I. DUBEK

Centratorul Moldovan Aurel 
este secretarul organizației U.T.M. 
in secția a П-a a Filaturii Lu
peni, iar ajutoarea de maistru 
lanc Aurelia este elevă seral istă 
la școala medie din Lupeni.

lată-i împreună urmărind o si
tuație referitoare la producție.

MOSCOVA 23 t (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 23 octombrie au continuat 
lucrările Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. In ședința de 
dimineață primul a luat cuvîn- 
tul SANDZO NOSAKA, preșe
dintele Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia.

Nosaka și-a exprimat convin
gerea că planul construirii co
munismului în Uniunea Sovieti
că va fi fără îndoială înfăptuit.

Vorbitorul a subliniat că noul 
tratat de securitate japono-ame- 
rican este un tratat agresiv în
dreptat împotriva lagărului so
cialist, împotriva, independenței 
Japoniei. In legătură cu aceasta 
el a relevat importanța luptei 
pentru încheierea unui tratat de 
pace japoho-sovietic.

„Vom. lupta pentru o Japonie 
democratică și independentă", a 
declarat Nosaka. '

In numele delegației america
ne, ELIZABETH GURLEY 
FLYNN, președinta Comitetului 
Național al Partidiului Comunist 
din S.U.A., a transmis Congre
sului un salut din partea lui Gus 
Hali, secretar general al P.C. 
din S.U.A. pe care autoritățile 
americane l-au împiedicat să pă
răsească țara.

Reprezentanta P.C. din S.U.A. 
a declarat că este fericită să 
poată saluta „pe tovarășii cu- 
bani; care, în pofida amenință
rilor proferate de ■ imperialiști, 
au pășit cu curaj și hotărîre cei 
dintîi în emisfera occidentală pe 
calea construirii socialismului".

Poporul american nu dorește 
să sprijine aventurile militare 
ale imperialiștilor. Păturile largi 
ale poporului american sînt con
știente de faptul că U.R.S.S. este 
pentru pace.

MAX REIMANN, prim-seerg- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ger
mania a declarat că noul Pro
gram al P.C.U.S, însuflețește 
pe muncitori și toate forțele iu
bitoare de pace la lupta • împotri
va militarismului șî imperialis
mului german, pentru încheie
rea Tratatului de pace cu cele 
două state germane, la lupta 
pentru transformarea Berlinului 
occidental într-un oraș liber, de
militarizat.

Referindu-se la pregătirea de 
către cercurile guvernante din 
Germania occidentală a unui 
nou război, Reimann a decla
rat : „Socotim o datorie sfîntă 
a noastră de a pune capăt unel
tirilor militariștilor și revanșar
zilor vest-germani".

DOLORES IBARRURI, pre
ședinta partidului Comunist din 
Spania a salutat Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. în numele 
Partidului Comunist din Spania 
și a oamenilor muncii spanioli, 
„care văd în Uniunea Sovietică 
viitorul Spaniei libere, indepen
dente. socialiste".
. Dolores Ibarruri a .criticat po
ziția conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania, ,;pozîție in
compatibilă cu titlul de comu

niști". Ea a declarat că dacă a- 
ceastă poziție nu va fi îndrepta
tă Jn mod cinstit și sincer cuce
ririle micului, dar curajosului 
popor albanez, vor fi „amenin
țate de năruire".

D. Ibarruri a declarat că noul 
Program al P.C.U.S. „este nu 
numai stindardul vostru, ci și 
al nostru. El are, aceeași însem
nătate ca și Manifestul Comu
nist".

Salutînd Congresul în numele 
Partidului Comunist din Fin
landa, VILLE PESSI, secretar 
general al partidului, a subli
niat că noul Program al P.C.U.S. 
oglindește legitățile căii de dez
voltare; pe care pășește mișca
rea comunistă internațională. ■.

Nu ne vom precupeți efortu
rile pentru a îndeplini hotărî- 
rile care vor fi adoptate de Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S., 
am avut întotdeauna : și avem 
încredere în partidul nostru co
munist, a spus în cuvîntul său 
VALENTINA GĂGANOVA. șefă 
de brigadă la Combinatul de 
bumba-c din orașul Vîșni Volo- 

ciok (regiunea.Kalinin, R.S.F.S.R.) 
cunoscută în întreaga țară ca 
inovatoare în producție.

„Sîntem bucuroși — a spus 
ea — să muncim pentru feri
cirea oamenilor sovietici; pentru 
comunism". Considerăm noul 
Program al partidului drept cau
za noastră scumpă, cauza noas
tră vitală, a spus ea.

DMITRI POLEANSKI, mem
bru al prezidiului C.C. al P.C.U.S.4 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R. a arătat că oamenii 
muncii din R.S.F.S.R. vor aduce 
o importantă contribuție la reali
zarea programului partidului.

Perspectiv^ minunate se des
chid dezvoltării electrificării. In 
R.S.F.S.R. vor fi construite peste 
300 mari centrale electrice. Pro
ducția de energie electrică-va. creș
te de' 10 ori.

In, Federația .Rusă ■ a relevat D. 
РоІегЙіЬі, extracția de petrol va 
spori de peste 4 ori, cea de gaze 
— de 14 ori, iar producția de 
oțel — de 4 ori.

Siderurgia republicii va întrece 
de aproape 2 ori nivelul actual al 
industriei siderurgice a S.U.A.

Există perspectiya ohținerij a 12 
milioane de puduri cereale pe an, 
adică de 1,5 ori mai mult decît pro
duce în prezent agricultura întregii 
țări.

D. Poleanski a criticat' activita
tea grupului fracționist antiparti
nic, în special a lui Molotov și 
Voroșilov. ■ ,

ANTANAS SNECIKUS, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Lituania, 
s-a ocupat în cuvîntul său de ma
rile succese obținute de poporul 
lituanian. Ей a declarat că Litua
nia s-a apropiat considerabil de 
nivelul celor mai dezvoltate repu
blici sovietice.. Volumul producției 
industriale a crescut de aproape 
12 ori față de anul 1940.

, Vorbitorul a încredințat Con-

(Continuare în pag. 4-a)

(Continuare in pag. 3-a)
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Uricani — însemnat centru muncitoresc al Văii Jiului, ridicat in anii puterii populare — se 
dezvoltă an de an. In prezent se fac ultimele lucrări pentru punerea în funcțiune a unui însemnat 
complex industrial care va mări mult capacitatea de producție a exploatării, iar în orașul nou M 
termină tencuielile exterioare la ultimele blocuri.

IN CLIȘEU: Un aspect din noul oraș Uricani.
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CAMPION A TUL REGIONAL

STEAGUL ROȘU

0 analiză «lină de învățăminte

Minerul Aninuasa — 
Sebeșul Sebeș 4-0 

întrecerea dintre echipele de 
fotbal Minerul Aninoasa și Sebeșul 
Sebeș a fost așteptată ш legitimă 
nerăbdare. Faptul că se întâlneau 
două echipe fruntașe din prima 
serie a campionatului regional de 
fotbal a atras pe stadionul din A- 
ninoasa spectatori nu numai din 
localitate ci și din împrejurimi. Așa 
cum ' a început meciul se părea că 
oaspeții sînt deciși să obțină vic- 

, - tori a. Timp de 20 de minute ei 
atacă insistent. Practidnd un joc 
rapsd, jucătorii din Sebeș crează 
numeroase faze de gpl. La o ase
menea fază ei sînt pe punctul de 
a înscrie dar Foca salvează de pe 
linia porții. Din acest minut gaz-

' dele se pun pe picioare și încep 
să domine cu autoritate. Spre deo
sebire de oaspeți, superioritatea te
ritorială a gazdelor se soldează 
printr-un gol marcat de Constan- 
tinescu dintr-o pasă primită de la 
Butca. Cu scorul de 1—0 în fa
voarea minerilor ia sfîrșit prima 

' repriză.
Repriza a doua aparține în în

tregime gazdelor. Practicând un 
• joc tehnic, avî-nd o orientare tac

tică bună, echipa minerilor asal
tează în continuu poarta oaspeți
lor mareînd prin Zlăgneanu, Fur- 
nea șî Vlad încă trei goluri, astfel 
că meciul se termină la scorul de 
4—0 în favoarea ei. In această 
parte a meciului oaspeții s-au apă
rat cu îndârjire, nereușind decît 
doar cîteva contraatacuri sporadice.

DANILĂ CONSTANTIN
- • ■ corespondent ’

Lonenii învingători la scop
Timpul mohorit nu i-a putut 

împiedica pe iubitorii sportului cu 
balonul rotund din Lonea de a 
merge să vadă echipa lor favorită 
întreeîndu-se cu aceea a metalur- 
giștdor din Călan. Și ia sfințitul 
meciului, înflăcărații suporteri ai 
echipei Parîngui au avut două sa
tisfacții. Au văzut un joc frumos 
și pe gazde obținind o victorie la 
scor.

încă de la început, oaspeții se 
retrag în apărare avînd în perma
nență preocuparea de a primi cit 
mai puține goluri. Mereu peste 
partenerii de întrecere, lonenii reu
șesc pînă la urmă să străpungă

/

Minerul Vulcan victorios în deplasare

de două ori apărarea suprajiume- 
rică a jucătorilor din Călan, astfel 
că prima repriză se încheie cu sco
rul de 2—0 în favoarea gazdelor.

Văzînd că nu le merge jocul de 
apărare, în repriza a doua meta- 
lurgiștii practică un joc deschis. 
Atacurile se succed cu repeziciune 
de fa o poartă la alta. Toate ata
curile oaspeților sînt însă anihilate 
de apărarea fermă a lonenilor în 
care a excelat Stoicoiu. In schimb 
atacul gazdelor în care s-au remar
cat Mîrmea, Petcu, Sima și Andrei 
a funcționat ca un ceasornic, reu
șind aă mai maree încă trei goluri, 
astfel că întîlnirea s-a încheiat 
scorul de 5—0.

I

cu

Rezultate din regiune
Minerul Ghelar — C.F.R. Sime

ria 2—0 ; Dacia Orăștie — A.S.A. 
Alba 2—1; C.F.R. Teiuș — Di
namo Barza 2—3; Metalurgistul 
Cugir — Minerul Petrila 0—0.

Duminică iubitorii fotbalului 
din Deva au fost prezenți în nu
măr mare lâ 
poalele 
echipa 
echipa 
nu au 
un joc 
durități.

Jucfnd deschis, ambele echipe 
au contribuit la frumusețea jo
cului. Cei care marcă sînt vulcă- 
ngnii. La o lovitură de colț, Rîș- 
niță intervine cu capul și în
scrie în minutul 42. E 1—0 
tru Vulcan, scor cu care ia 
șit prima repriză.

In repriza a doua 
la fel de . frumos. Se 
rezultatul va rămîne 
lit în prima repriză, 
că în minutul 88, Rîșniță ia de 
la centrul terenului o acțiune pe 
cont propriu și ajuns la aproxi
mativ 15 metri dte poartă trage

l-a

stadionul de la 
cetății, dornici să-și vadă 
la lucru în întîlnirea cu 
minerilor din Vulcan, Și, 
avut ce*regTeta. Aii văzut 
frumos, viu disputat, fără

puternic 'și înscrie, astfel că 
chipa din Vulcan a cîșt'igat 
2—0, o prețioasă victorie în de
plasare.

;(^=--

e- 
cu

pen- 
sfîr-

estejocul
părea că 

cel stabi- 
Iată însă

Tenis de masă
Duminică dimineața în sala clu

bului C.F.R. din Petroșani s-a des
fășurat etapa orășenească la tenis 
de masă individual juniori.

Pe primele locuri s-au clasat L 
Benea — Voința Petroșani,’’Oprea 
V. — Școala Profesională Lu
peni, . Geiger și Lăscăianu, ambii 
de. la asociația sportivă „30 De
cembrie" Petroșani.

La rinele acestei aăptămîni, pri» 
mii 2 clasați vor participa la etapa 
regională.

S. BALOI *
țr

Valoarea. brigăzii artistice de a- 
gitațic din Aninoasa este, bine cu
noscută spectatorilor din Valea 
Jiului care au ascultat-o de nenu
mărate ori apreciind programele 
sale piine de conținut, operative, 
prezentate iu forme artistice co
respunzătoare. Pe drept CTivînt ea 
a fost calificată ca cea mai bună 
brigadă artistică de agitație din 
Valea Jiului și chiar din regiune.

De dtva timp însă minerii ani- 
noseni au început să se întrebe: 
ce-i cu brigada, de ce nu mai 
prezintă nici цп program ? Ce se 
întîmplă la club de a stagnat ac
tivitatea artistică. ?

Directorul clubului, Negraru 
Gheorghe, le răspunde la toți dînd 
mîbnit din umeri : „Ce să facem. 
Mi-au plecat oamenii de bază și 
numai am cu > cine să lucrez. Ca 
să luăm alții noi e foarte greu și 
poate că nu au atîta talent ca 
ceilalți. Deci multă bătaie de cap".

Da. Tovarășul Negraru are 
dreptate. E greu să iei totul de la 
început, cu oameni noi, cu oameni 
care înainte nu au pattiripat la 
activitatea artistică. E adevărat că 
se simte lipsa tovarășilor Lictu 
Lucia, Popa Constantin și a soți
lor Iancu. Dar oare fără ei acti
vitatea artistică la Aninoasa tre
buie să stagneze ? Nu se mai poa
te face nimic ?

Asemenea întrebări au constituit 
obiectul unor discuții inițiate de 
comitetul de partid de la E. M. 
Aninoasa care a analizat recent îa- 
tr-Q ședință de comitet activitatea 
cultural-artistică de la club.

Cu această ocazie au reieșit o 
serie de lipsuri care s-au resfrînt 
în ultimul timp asupra activității 
artistice.

S-a subliniat în mod special lip
sa de preocupare pentru'creșterea 
și atragerea de noi tineri în mun
ca cultural-artistică. La club s-a 
închegat un colectiv valoros de in
terpret. Dar acest colectiv a fost 
prea mult solicitat. Aceiași oa
meni făceau parte din brigada ar
tistică, din formația de teatru, e- 
rau soliști sau în alto

Acest lucru a dus la o situație >; 
neplăcută; atunci cînd una din;! 
formații avea o activitate bună, j

I,

ca de pildă brigada, activitatea 
celorlalte formari* bătea pasul pe 
loc.

De asemenea, după ce s-a for
mat un colectiv sudat, talentat, 
s-a neglijat atragerea de noi tineri 
care să se formeze încet «pe Ungă 
oamenii formați deja.

Tocmai acest lucru a dus la si
tuația actuală a brigăzii. Dac* pe 
ling» Liciu, Negraru, Popa sau 
alți membrii ai brigăzii artistice 
de agitație erau folosiți și alți ti
neri nu se ajungea la situația ac
tuală. Tineri < în Aninoasa sint 
destui șî mulți ar dori s* activeze 
la club, într-o formație. Dovadă - 
este însăși faptul că directorul 
clubului Negraru Gheorghe, a în
ceput deja să stea de vorbă cu mulți 
din aceștia, să-i atragă spre club 
și să pornească la formarea unui 
alt colectiv al brigăzii.

îndrumați cu răbdare, cu aten
ție de către tovarășul Negraru, ca 
om de bază al brigăzii, un inter
pret valoros și talentat, tinerii din 
noua brigadă artistică de agitație 
se vop putea bucura în curînd de 
roadele muncii pe care лц înce
put s-o desfășoare.

Minerii aninoseni sînt dornici 
să vadă din nou la lucru forșia- 
ția favdrită — brigada artia'că 
de agitație — prezentînd progra
me artistice cu un bogat conținut, 
operativ și eficace.

In acest sens analiza* activității 
culturale inițiată de către comite
tul de partid ,al E.M. Aninoasa a 
fost bine venită, plină de învăță
minte,pentru activitatea de viitor.

C. COTOȘPAN

Clasamentul campionatului regional categoria
1. Minerul Aninoasa 9 7 0 2 18: 7 14
2. Parîngui Lonea 9 6 2 1 21:11 14
3. Metalurgistul Cugir 9 6 1 2 23: t> 13
4. Dinamo Barza 9 6 1 2 20:11
5. Sebeșul Sebeș 9 5 2 2 23:18 12
6. Minerul Petrila 9 3 5 1 10: 6 11
7-8 Minerul Vulcan 9 3 3 3 16:16 9
7-8 Victoria Călan 9 4 1 4 15:15 9
9. Minerul Deva 9 3 1 5 11:10 7

10. Dacia Orăștie 9 3 1 5 9:14 7
11. Minerul Ghelar 9 2 2 5 16:25 6
12. A.S.A. Alba 9 2 1 6 12:15 5
13. C.F.R. Simeria 9 *1 1 7 11:26 3
14. C.F.R. Teiuș 9 1 1 7 11 -35 3

Etapa
CJ’iR. Simeria — Minerul Vul

can ; Dinamo Barza — Minerul 
Deva; Sebeșul Sebeș — C.F.R. 
Teiuș ; A.S.A. Alba — Minerul

viitoare
Aninoasa ; Minerul Petrila — Da
da Orășrie ; Victoria Călan — 
M ; Minerul Ghe-
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Cîștigători la cros
Ca în toate localitățile din Va

lea Jiului și la Lupeni asociațiile 
sportive organizează diferite între
ceri în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. Cea mai mare atenție i se 
acordă crosului denumit „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie". In prezent 
nu loc întrecerile din faza pe aso
ciații. Sîmbătă, de pildă, asocia
ția Straja a mobilizat la întrecerile 
din cadrul crosului „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" aproape 200 
tineri.

Parcurgînd traseul Arena de te
nis de cîmp — popicărie —- arena 
de tenis, au terminat crosul toți 
participanții, avînd în fruntea lor 
următorii tineri : Luca Emanuela 
(junioare, categoria I), Smeteniu 
Zenaida (senioare), Sandru, Victor 
(juniori categoria I) și $miguleț 
Vasile (seniori).

laritstfe s-a bucurat întîlnirea de 
handbal în 7 dintre echipele Straja 
și o selecționată școlară. Rezulta
tul de 14—7 pentru Straja este 
prea sever deoarece ambele echi
pe s-au prezentat aproape la ace
lași nivel de pregătire. S-au re
marcat Stamatoiu, Suciu, Feder, 
Barbu de ia Straja, Corpodea, 
lacob și Sipoj de la elevi.

A. SLĂVUȚEANU 
corespondent

arcul
de 7 Noiembrie, 
Minerul din A-

Jiuiiștii s-au
întărirea lotului cu mulți tineri 

talentați a bucurat mult pe inflă- 
cărații suporteri ai Jiului. întineri
rea echipei are însă ți latura ei 
negativă. Pentru început, coeziunea 
între compartimente, omogenitatea 
echipei lasă de dorit. Conștienți de 
aceasta, antrenorii echipei de fot
bal Jiul au folosit perioada de ră
gaz survenită în urma întreruperii 
campionatului categoriei A tocmai 
pentru a remedia aceste deficiențe. 
Medul din săptămîna trecută cu

Aurul —■
Jucând în cadrul campionatului 

regional de fotbal — seria Il-a — 
Știința Petroșani a obținut dumi
nică o frumoasă victorie în fața 
formației Aurul; la Certej.

;«• După ce la pauză studenții con
duceau cu 1—0 prin punctul mar-

o---------
„mișcat" bine

Minerul Aninoasa cit și cel de du
minică susținut în compania lotu
lui de tineret s-au dovedit utile. 
Ele au arătat că echipa se mișcă 
bine. Dovadă rezultatele : 6—1 cu 
Aninoasa, 6—2 cu echipa de tine
ret. Mai mult însă, ele au dat po
sibilitate antrenorilor să facă ulti
mele „retușări".

In ceea ce privește meciul de 
miercuri cu Steagul roșu și cel de 
duminică cu Petrolul, echipa le aș
teaptă încrezătoare. în foxț4e

•O---------
Știinfa 0-4

cat de Popescu, în repriza a 
ei au înscris încă ide 3 ori 
Man (2) și Dinu din 11 metri. în
tâlnirea, terminată > cu scorul de 
4-0 pentru studenți, s-a desfășurat 
cu multe durități din partea certe- 
jenilor.

, Handbal în 7
Intre acțiunile sportive organi

zate la Lupeni în cinstea zilei de 
7 ’Noiembrie, de o deosebită popu-

Tir cu
In cinstea zilei 

asociația sportivă 
ninoasâ a organizat un concurs de
tir cu arcul la care au participat cei 
mai bun trăgători din Tg. Mureș 
și ai asociației gazdă.

Pe echipe, locul I, după cum 
era și de așteptat a revenit sporti
vilor din Tg. Mureș, iar la indivi
dual tânărul Vasile Tămaș din 
Aninoasa, a ocupat locul II în cla
sament în urma iui Helltmăn Iosif 
Tg. Mureș, fost ‘campion 
R.P.R. pe anul trecut.

©------------------

al

Știri sportive de peste hotare
(R. P. Ungară) 8’20”; 200 m.: 
Mandlik 
21”2/10.

'i

ei.

doua 
prin

ROMA 23 (Agerpres).
Orașul italian Sienna a găz

duit un mare concurs atletic in
ternational la care au luat parte 
sportivi din U.R.S.S.. R. P. Po
lonă. R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară și Italia. Iată cele mai 
bune rezultate înregistrate : su
liță : Kuznetov (U.R.S.S.) 81,39 
m.; triplu-salt: Schmidt (R. R. 
Polonă) 
Trousil 
47’7/10: 
Polonă) 
Sosgornik 
m ; 800
(U.R.S.S.) 
garduri,: 
52”1/1Q;- 3000 m. plat: Maczsar

16,40 m.; 400 m. plat: 
(R. S. Cehoslovacă) 

ciocan : Zsivotzki (R. P.
62,69 m.; greutate:
(R. P. Polonă) 18,21 
m. plat: Savinkov 

1’51’7/10* 400 m.
Șevîșalov (U.R.S.S.)

(R.

23

S. Cehoslovacă)

★
(Agerpres). 
internațională

Stafia de rodiuficare din orașul ' 
Petroșani deservește mai multa 
sute de difuzoare care impîngesc ! 
o mare parte a orașului. Diminea
ță, după-amiaza sau seara, pite ; 
dt .sp-jtaatи ,at‘ plăcut ca îrcvir- 
tind butonul aparaiulut de radio ] 
Stai' al difuzorului să as&dți , 
rile interesante sau acordurile u~ 1 
nei melodii preferate, Acestea ar 1 
fi cerințele firești ale unei audjțA',' 
radiofonice normale. Dat ta Pe- ; 
troșani lucrurile stau tocmai pa 
dos. De arm ai deschis difuza- < 
rul, urechea îți este inundată de j 
hîriitul enervant și supărător al ■ 
parâziților. Apoi după cîtava frte- i 
turi. de melodii sau vorbe urttu'a- i 
ză intermitențe care, combinate ctt 
paraztțh, se succed foarte des, in
cit, dacă ești mai sensibil la zgo
mote neplăcute, te lipsești de a 
mai audia programele emise de 
stația de radioficare.

Care să fie cauza acestbr defi
ciențe ? Se transmit oare așa de
fectuos programele de radio . de 
către posturile noastre de га ao c 
Nu. Cauza este alta. Unele apa
rate existente la stația de radio- 
ficare din ordȘul Petroșani sint 
defecte. Că așa stau lucrurile ți-o 

’ i zgomotul neplăcut 
emit aparatele stației, incit 

dacă te afli în cabina icestora cu 
greu îl poți suporta. La aceasta 
se mai adaugă și unele debetențe 
existente pe .linie de circuite. Nu 
sint cunoscute toate acfsle dfbef 
iium de către cei ce deservesc rt» 

' .ia de radioficare ? [la da'.
Aiît operatoarele cit si ‘chru~ 

denii stației sînt zilnic auditorii 
■„concertelor' de bîrîituri și pa~ 
raziți emise de stație. Dar se 
vede treaba că aceștia '.-au obtș-, 
nuit cu ele într-atît de nu le mai 
sesizează.

Cum s~ar zice au căpătat o de-
I i formație... profesională.

i 

I 
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> dovedește 
'[ сатв-l emt
:• * - -

ș
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ATENA 
întîlnirea 

atletism dintre echipele Greciei 
și Franței desfășurată la Atena 
a revenit cu scorul de 129—85 
puncte echipej franceze.

★
VARȘOVIA 23 (Agerpres).
In orașul Bydgoszcz a avut 

loc duminică întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
selecționate de juniori ale R. P. 
Polone și R. P. Romîne. Gazdele 
au terminat învingătoare cu sco
rul de 2*—1 (2—0)

de

І

Cetățenii însă — abanatii — 
pretind ca programele emise brin 
stația de radioficare locală să fie 
dare, auditive fără Ыйііигі st pa- 
roșiți. Condiții pentru realizarea 
acestui lucru sînt. Stația este do
tată cu aparatai corespunzător si 
personalul necesar. Numai că se 
cere o mai mare preocupare din 
partea acestuia, cit și din partea 
organelor P.T.T.R. pentru o mai 
buni funcționare a stației de ra
dio ficare din orașul Petroșani, in- 
cîț muzica transmisă la difuzoare 
să o ascultăm fără... muzică.

GH. RAZVAN
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STEAGUL ROȘU

ț|Q ferm^n ***f’??^****^^k^*^'*^*^<,*^******^^*M^*3 **•******'•* I

gftți, tovarășe inginer .— raportă 
șeful' echipei de forjori Dehelea- 
nu Alexandru.

-*■ Fain 1 înseamnă că facem 
treabă bună, fraților. Vă organi
zați toți așa cîte doi, cîte doi de 
vagonet și rucăl băieți. Norma sa 
știe :

* Sirena emutțase ^7\
♦ că minerii din ți 1л
♦ schimbul l pări'
• sesc adîncurîle 
J minei jieț. In fața atelierului elec- 
eiramecanic forfotă mare. Dar mi
• cea obișnuită plecării muncitorilor 

acari. Mecanicii, lăcătușii, forjo-
* Hi. bobinafotii пи-și dezbrăcaseră
♦ bârnele de lucru, semn ci mai a~ 
t.veau ceva dț făcut. înarmați cu
* ciocane, dălți, răngi și cutii cu un- 
Șf soare. se organizate în echipe de 
« lucru, după indicațiile mecanicului
♦ w-
• — Cei din echipele lui Mfur
♦ teanu Cornel și Navrady Lauren- 
J țiu sînt toți aia ?
J — Toțj, cum ne-am înțeles —

■ * răspunseră două voci deodată.
* — Dar bobinatorii?
* — Prezenți toți: Batoza Ga-
* vrilă, și Btdiska Ștefan, fi Popa
♦ Nicolae — răspunse unul dintre 
a ei îufiriud numele fiecăruia.
* — Dar electricienii î
♦ — Prezjenii Radu Gbeargbe și
♦ Kșmavics Ștefan. 
J X- Dar mașterii făurarii
♦ «w Stnt toți aici, gata orgam-
A

« ♦ ♦
♦ vngaanț de ?2 tone a lui lianu
♦ Nicolae.
* — Foarte bine ! veniți cu noi. 
J Cite doi, âte doi, muncitorii
♦ s-au răspîndit prin curtea minei
♦ lutndu-și în primire „pacienții",
* care cu o roată două căzute, care 
J cu cîrligele lipiă și alte defecte.
♦ Timp de două ore curtea minei
♦ fieț a răsunat de izbiturile cioca-
• nelor în metal. Unul cîte umd va-
♦ gonetele . cu rulmenți noi, cu ca

pace și unsoare pusă la roți, cu 
cîrligele noi, au fost ridicate pe 
linie și împinse la puț. N-a trecut 
decît o oră de muncă entuziastă

* și la puț creștea văzând cu ochit
• „țugui" compus din vagonetele re-
• parate : 5... 10... 20...
• ...In apropierea de poarta prin-
♦ cipală, doi tineri pornesc cu mm-
• iatul roților lă un vagonet. Radu
• Gbeorgbe plimbă dalta pe inelul 

i zafea șoselei Lonea, folosesc 1» paiul drumului pietriș extras ♦ fixare și izbește des cu cio-
din Jiu. J------ — —, —. --—r--,—

IN CLIȘEU : Muncitorii Văduva Nicolae, Coama Aurel, Groza J pune unsoare și montează capa- 
loan, Hova Vasile și alții incărcînd la Cimpa camionul nr. 26834 *си/ го1ц 
cu pietriș din albia apel. Fină acum ei au extras sute de metri cubi t 
de nisip, balast, bolovani, aducînd însemnate economii șantierului,

La începutul acestui an, echi
pa de electricieni condusă de 
Pooa Horia de, lș sectorul V 
E- M. Uricani s-a angajat să 
realizeze la lucrările pe care le 
va efectua în perioada 1 ianua- 

/riț.'— 31 decembrie 1961 o eco
nomie de 8.000 lei. Deși în ate- 

, liere celelalte echipe de electri
cieni susțineau sceptic că dato, 

. rită specificului dte lucru anga
jamentul nu putea fi realizat, 
membrii echipei nu s-au descu
rajat. Chiar din prima săptă- 
mînă. echipa a început să acorde 
o atentie mai mare materialelor 
uzate, reconditionărilor de pte- 
șe. economiei de materiale noi. 

' Zilnic conducerea sectorului no
ta în registrul de economii noi 
realizări în dreptul echipei con
dusă de Popa Horia. Valparea 
lor creștea odată cu cantitatea 
de cablu, de sîrmă electrică, de 
piese și material pentru izolație 
refotosit la diferite lucrări.

Această activitate rodnică a 
.făcut posibil ca în ziua de 15 
octombrie echipa de electricieni 
condusă de tov. Popa Horia să 
realizeze angajamentul ' cu -două 
luni
men 
&00

și jumătate înainte (te ter- 
și să-l depășească cu circa

Folosirea resurselor: focale de materiale aduce multe economii 
-Asenstructortlor. De pRdă, constructorii care lucrează la moderni-

un vagonet reparat ta doi

л

Vi

oameni. Unde găsiți unul stricai 
în curtea minei, țuneți-l pe roate. 
Rjdmeți am scos azi destui de la 
magazie. Hai să-i dăm fest.

La îndemnul inginerului Cio- 
can Cornel, zecile da muncitori 
dădură să plece, dar o voce îi re
ținu pentru un moment.

— Stați o țiră că mai sîntem 
și noi. mecanicii de la mașinile 
de extracție.
-r- Cine ?
— Burlacu Constantin și Laboș 

Ștefan.
— Și noi din echipa de reparat

* canul în ea, iar Kovacs Ștefan

« cui rofii.
♦

încă ctteva minu- • 
te și vagonetul va ♦ 
nrfa ji» pe fine • 
spre puț. Prinși îți "............................

viitoarea lucrului, nrti nu obser- • 
vară că lingi ei s-a opaiț un ți' •

♦
— Gata, fraților l — le strigă ♦ 

acesta triumfător. *
— Mearsă așa de bine le voi. ♦

Guerile ft — Я întrebă unul din *
cei doi. e

— Fest t Intr-o oră am dai gata ♦
♦
♦
* 
♦ 
*

năr înalt fi spătos.

NEW YORK 23 (Ageipresh
TASS transmite:

norma.
— Mintenaș sîntem și noi gata.
— No iute, fraților că-i ora

trei; Știți doar că agi joacă ,.Pa-
rîngul 11“' cu echipa din Banița...

— Nu te grăbi așa, microbul?,
că-ntr-un ceas fi jumătate, țină
începe meciul, avem tot timpul 
si ajungem ți acolo...

♦
* •

Cind lucrezi cu înflăcărare ban- • 
dicapezi timpul planificat. Maja- ♦ 
ritatea muncitorilor au dat gala ♦ 
lucrul înainte de a trece cele dduă î 
ore cit an stabilit ei si rămână în ♦ 
ziua de 11 octombrie peste pro- • 
gramul de bteru normal pentru 4 • 
munci voluntar la repararea utila- • 
jelor in cinstea conferinței de partid J 
de la mina Lonea. Această acțiune * 
a dat roade bune din prima zi. • 
1 n total 32 de vagonete, un între- ț 
mpitor electric pentru compresoa- ♦ 
re și o platf ormă de transportat • 
bolțari de beton au recăpătat ttti- • 
litatea pentru producție. J

La orele Id dispecerul de la * 
fieț neta o cifră în cartea de pro- • 
ducție: 160 vagonete cu cărbune * 
trimise la rină pește sarcinile de « 
plan pe schimbul 1 de minerii sec’ « 
toarelor IV și V. Două ore mai * 
lirgfu mecanicul șef nota fi el и ♦ 
cifră în carnetul personal cu eoi~ ♦ 
dența utilajelor reparate: 32 va* * 
gonete fi alte utilaje тіпіете re- * 
date producției în plus de cele re- ♦ 
parate în orele normale de lucru J 
din dimineața zilei respective, ȘI t 
e 'firesc si fie ața. La Jieț 2 
bătălia pentru mai mult cărbune * 
se dă cu atârn sporit pe două fron- » 
tari, [n adâncuri, .minerii extrag • 
mereu mai mult cărbune pesta • 
plan. La suprafață muncitorii ate- * 
lierului electromecanic nu sa lasă ț

♦ o
♦ 
♦ 
♦
♦

nici ei mai prejos, « ndu e po
sibilități pentru a avea cu ce tri
mite cărbunele la ziuă.

I. BALAN

In legătură cu apropiata dis
cutare îp Consiliul de Securitate 
a problemei admiterii în O.N.IJ. 
a Republicii Populare Mongole, 
la 22 octombrie a sosit 1< New 
York o delegație a R. ₽. Mpn- 
gole

— —

Un acord care aduce 
ruinarea a mii de fattWi 

de țâranl greci
ATENA 23 (Agerpres).
La Atena s-a anunțai că mi. 

nisterul Coordonării al Greciei 
și Ambasada Statelor Unite la 
Atena, au semnat un acord» cu 
privire lâ vînzarea către Gre
cia de gfîu și furaj în sumă ds 
9:300.000 de dolari în contul 
așa-zisului ajutor american.

Ziarele „Avghi“, „Elefteros" «i 
alte ziare protestează cu hotărî- 
re împotriva acestui acord. Ele 
scriu că desfacerea în Grecia de 
mărfuri americane care nu au 
căutare în S.UA, și care con
curează producția Greciei va a- 
dyce serioase prejudicii agricul
turii Greciei și va duce la rui
narea a mii de familii de țărani.

Presa democrată subliniază că 
așa-zisul ajutor american nu a. 
duce avantaje țăranilor greci ct 
monopolurilor americane care 
realizează mari profituri de pe 
urma lui.

—1

0 lelinile It Ш 
iinlIlHl ililtwil 110.
BERLIN 23 (Agerpreșl.
La invitația Camerei populare 

a R. D. Germane la Berlin a so- 
■sit o delegație a deputaților 
parlamentului Braziliei. Delega
ția va vițita întreprinderi indus- 
țriale, cooperative agricole de 
producție, instituții culturale 
pentru a cunoaște viața din 
R.D.G.

(Urmare din pagina l-a)

rămîne în urmă, de a nu pro
mova anul. Ajutorul efectivu
lui 1-a readus însă pe drumul 
cel bun, fiind astăzi un student 
apreciat. Rodul activității gru
pei de partid a fost însemnat. 
Cu excepția a doi studenți, anul 
universitar a fost promovat de 
toți studenții anului. Bune rezul
tate au obținui de asemenea 
grupele de partid din anii III 
și IV mine.

Darea de seamă a oglindit e- 
ficacitatea activității organizației 
de partid în ridicarea nivelului 
învătămîntului în institut, în 
pregătirea viitoarelor; cadre de 
ingineri. In cursul anului uni
versitar trecut,'în condițiile creș
terii substanțiale a nivelului 
cursurilor, și a exigentei spori
te a cadrelor didactice la semi- 
narii și examene, procentul stu
denților promovați a fost mult 
mai mare fată de anii precedenti. 
Astfel., din totalul studerfWor au 
promovat 86 la sută. Acest re
zultat dovedgște atmosfera sănă
toasă de muncă în rîndul stu
denților și cadrelor didactice, 
creată de organizația de partid, 
întărirea răspunderii studenților 
fată de sarcina lor de a învăța.

Paralel cu pregătirea de noi 
contingent^ de specialiști pentru 
industria extractivă, în Institutul 
de mine se desfășoară, sub în
drumarea organizației de partid, 
o bogată activitate de cercetare 
șt'intifică prin care exploatările 
miniere din Valea Jiului și din 
alte regiuni ale tării primesc un 
ajutor important în îmbunătăți'

rea gc^tvitătii lor economice. Un- 
loc de frunte în activitatea ști
ințifică l-au ocupat țjercetările 
științifice pe probleme. Apre
ciind nivelul științific al lucrări
lor ; elaborate de aceste cercuri 
și valoarea lor practică, multe 
exploatări le-au solicitat pentru 
a le aplica în practică, iar pen
tru alte lucrări au fost înche
iate contracte. In cadrul cercu. 
rilor științifice au activat în a. 
nul universitar trecut peste 100 
studenți. Rodul muncii acestor cer
curi se reflectă în faptul că la 
seminariile naționale studențești, 
studenții institutului au obținut 
numeroase premii și mențiuni;

O rodnică activitate științifică. 
desfășoară și cadrele didactice 
ale institutului. Multe lucrări 
ale acestora, ca de pildă „Asa
narea focurilor endogene prin 
realizarea diferenței d'e presiune 
nulă" lucrare întocmită de unx 
colectiv condus de prof. Kovacs 
Stefan, rectorul l.M.P. și altele 
au, fost premiate la seminariile 
științifice ale cadrelor didactice. 
Adunarea generală a cerut bi
roului nou ales ca pe viitor să 
orienteze activitatea de cerceta
re științifică spre lucrări privind 
economia minieră, să atragă și 
mai multe cadre la activitatea 
științifică, să militeze pentru 
crearea de» colective mixte de 
cercetare, formate din cadre di
dactice și ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași de la exploa
tările miniere.

Adunarea de alegeri a anali
zat de asemenea neajunsurile 
din procesul instructiv-educativ 
și a. stabilit măsuri care să de

termine obținerea de noi reali
zări. A fost scos în lumină fap
tul că în anii I. II mine și III 
electro, rezultatele în munca 
profesională a studenților au 
fost slabe ■— lucru ce se explică 
și. prin aceea că unii membri și 
candidați de partid din acești 
ani. cum sînt tov. Ciornei Mir
cea, Gorcea Dumitru. Tatoftii- 
rescu Constantip. Smărăndescu 
Gheorghe, Sandu loan, Olaru 
Voicu și alții nu au fost exem
plu pentTu ceilalți studenți. Față 
de această stare de lucruri nici 
•biroul organizației de bază n-a 
avut o preocupare susținută. Bi
roul nu a îndrumat suficient 
activitatea grupelor de partid 
din acești ani să pună în centrul 
preocupărilor lor pregătirea pro
fesională a membrilor grupei și 
a celorlalți studenți, nu a ur
mărit felul cum se ocupă comi
tetul U.T.M’î și Asociația stu
dențească de mobilizarea studen
ților la meditații și consultații. 
De aceea, in munca unor ștu- 
denti se manifestă încă indo
lența față de învățătură, sub
aprecierea consultațiilor supli
mentare. "Unii studenți, e adevă
rat puțini la număr. învață în 
salturi, au o atitudine liberalis
te față de programul institutu
lui. manifestă neseriozitate, ati
tudini netovărășești și alte apu-<- 
caturi străiiîe de conduita unui 
student de tip nou.

Mai mulți participanți la adu
nare au subliniat că neajunsurile 
din activitatea profesională și 
obștească, a unor studenți arată 
că munca pblitică-educativă în

institut nu s-a ridicat încă Ia 
nivelul cerințelor.

Inginerul nu este numai un 
conducător al producției ci și un 
conducător al maselor. De aceea 
el trebuie să întrunească trăsă
turile de caracter ale unui con
ducător de tip nou, să aibă o 
înaMă pregătire politică, ideolo
gică și profesională. In institut 
s-au folosit cu succes multe for
me ale muncii educative. Adună
rile de partid și U.T.M., învăță 
mîntul de partid și politic U.T.M., 
conferințele cu caracter politico- 
educativ, gazeta de perete dt 'și

tru însușirea . tehnicii și științei 
înaintate, a învățăturii marxist- 
leniniste.

Adunarea a. elaborat măsuri 
pentru continua întărire a vieții 
de partid, a rolului de condu
cător politic al organizației de 
bază și a comuniștilor,, de mo
bilizatori ai masei de studenți 
spre rezultate cît mai însemnate 
în munca profesională și ob
ștească.

In încheierea adunării gene
rale de alegeri a luat cuvîntul 
tov. Lazăr David, pfim-secretar 
al Comitetului orășenesc de

catedra de științe sociale au a-, partid. Subliniind, sarcinile prin- 
vut un rol ■ important In comba-
terea unor manifestări nesănă 
toase. în educarea comunistă a 
masei de studenți și a cadrelor 
didactice.

Adunarea a cerut noului birou 
al organizației de bază să acor
de, o deosebită atentie muncii 
politico-dducative și cultural- 
sportive, să asigure ca organi
zația U.T.M., Asociația studen
ților, să desfășoare în aceste di
recții o activitate bogată.

Chezășia ridicării pe o treaptă 
mai înaltă a muncii politico-edu
cative rezidă în îmbunătățirea 
continuă a activității grupelor de 
partid- Pentru desfășurarea în 
rîndul masei de studenți a unei 
munci politico-educative bogate 
grupele de partid trebuie șă a- 
tragă la o muncă susținută fie
care membru și candidat de 
partid pe baza încredințării de 
sarcini concrete. Grupele de 
partid să devină nuclee puter
nice în mijlocul masei de stu
denții să creeze o opinie comba
tivă față de orice manifestări 
străine, să mobilizeze tpV stu
denții la o muncă asiduă pen

cipaje care stau în fața corec
tivului de studenți și cadre di
dactice d$ la Institutul de mine 
,tn vederea formării unor cadre 
de specialiști temeinic pregătite, 
tov. David Lazăr a făcut noului 
birou, comuniștilor de la Insti
tutul de mine prețioase recoman
dări privind ridicarea nivelului’ , 
științific al cursurilor, al Intră
rilor științifice, și întărirea mun
cii politico-educative. Pentru în-**T 
tărirea rolului conducător al or
ganizației de bază în inștitut, 
noul birou va trebui să albă în 
vedere activizarea pe. bază de 
sarcini concrete a fiecărui comu
nist, respectarea principiilor 
muncii colecfive în cadrul birou
lui,, îmbunătățirea Stilului de 
muncă, controlul îndeplinirii 
sarcinilor. Trebuie dezvoltată 
critica și autocritica, vigilența 
și combativitatea fată de mani
festările străine. Vorbitorul a 
insistat asupra necesității întă
ririi muncii politico-eiiucative în 
rîndul studenților și cadrelor di
dactice în vederea pregătirii de 
cadre de nădejde pentru ijnduș- 
tria noastră minieră.
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Lucrările congresului
01 P. C. (I. $al xxil-lca Cu o înaltă precizie la țintă

(Urmare din pagina l-a)

greșul că comuniștii, toți oamenii 
muncii din Lituania sovietică nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a 
transpune în viață noul Program 
al partidului.

TURDAKUN USUB ALIEV,
prim-secrețar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Kirghizia, a relevat citind exem
plul acestei republici, uriașele po
sibilități pe care le au republicile 
naționale ale Uniunii Sovietice în 
dezvoltarea economiei și culturii.

Kirghizia a fost una din cele 
mai înapoiate regiuni periferice ale 
Rusiei țariste, iar în prezent ea 
exportă utilaj industrial modern 
în 25 de țări, a spus T. Usubaliev.

Comuniștii din Kirghizia și toți 
oamenii muncii din republică, a 
declarat T. Usubaliev, aprobă în 
unanimitate linia 
vitatea practică a 
trai al P.C.U.S.

In -ședința de 
mul a luat cuvîntul 
ȘCITICOV, prim-secretar al Co
mitetului de ținut Habarovsk al 
P.C.U.S. care a relevat succesele 
ținutului Habarovsk în îndeplini
rea sarcinilor planului septenal. 
Vorbitorul a subliniat apoi marile 
perspective care se deschid în fa
ța acestei regiuni a Uniunii Sovie
tice în următorii 20 de ani. El a 
relevat că Orientul îndepărtat 
unde abia s-a pășit la valorifica
rea nemăsuratelor bogății naturale, 
va lua o dezvoltare impetuoasă.
: Cu aceasta a luat sfîrșit ședința 
de dimineață a Congresului.

politică și acti- 
Comitetului Cen-

dimineață, ulti-
ALEKSEI

★

In ședința de după-amiază Con
gresul a fost salutat de LARBI 
BUHALI, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Algeria, 
LUIS CORVALAN, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu
nist din Chjle, JOHN GOLLAN, 
secretar general al Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, SALAM ADIL, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Cogiunist din Irak, ALVARO 
CUNHAL, secretar general al 
Partidului Comunist din Portuga
lia, JOHANN KOPLENIG, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Austria, VASILI KAVUN, preșe
dintele colhozului „Stalin" din re
giunea Vinnița (Ucraina).

NIKOLAI IGNATOV, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. care a luat apoi 
cuvîntul a declarat că Progra
mul P.C.U.S. exercită o uriașă for
ță de atracție asupra oamenilor 
muncii din lumea întreagă, asu
pra popoarelor care luptă pentru 
eliberarea lor de sub imperialism 
și jugul colonial. Aidoma unei 
stele călăuzitoare, el indică tuturor 
popoarelor calea spre pace și feri
cire.

Ultimul care a luat cuvîntul în 
ședința din după-amiaza zilei de 
23 oct. a fost mareșalul RODION 
MALINOVSKI, ministrul Apără
rii al U.R.S.S. El a declarat' că 
forțele armate sovietice au atins 
în prezent un înalt nivel de dez
voltare, structura lor organizato
rică și pregătirea lor de luptă co
respund întrutotul cerințelor Co
mitetului Central al P.C.U.S. și ac
tualei situații din lume.

Referindu-se la apărarea antiae
riană și antirachetă, el a subliniat 
în mod deosebit faptul că „ă 
soluționată cu succes problema 
trugerii rachetelor în zbor".

Refetindu-se la măsurile pe 
re guvernul sovietic este nevoit să 
le ia pențru întărirea apărării, 
Malinovski a spus: Nu intențio
năm să atacăm pe nimeni. Dar 
declarăm că vom distruge pe orice 
agresor care va aprinde vîlvătaia 
unui război mondial.

Ministrul Apărării a raportat 
delegaților la congres că s-a efec
tuat o reorganizare radicală a for
țelor armate. In linii generale e- 
tapa reorganizării lor a fost termi
nată, puterea forțelor armate a 
crescut nemăsurat de mult.

Raportînd despre capacitatea de 
luptă a armatei și flotei, mareșa
lul Malinovski a spus că a fost 
creat un nou gen de forțe armate 
— trupele de rachete nucleare cu 
destinație strategică, care se află 
în permanentă capacitate de 
luptă. „Ele sînt capabile să dea 
lovituri nimicitoare agresorului".

Sîntem o țară pașnică, a spus 
Malinovski, nu amenințăm de ni
meni. Sînt însă prea proaspete în 
memoria poporului nostru nenoro
cirile războiului. De aceea, sîntem 
nevoiți să ținem uscat praful de 
oușqi.

Următoarea ședință a Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. va 
avea loc la 24 octombrie.

Hrușciov urmărește să destindă 
atmosfera internațională"

Presa vesl-getmană relevă
BONN 23 (Agerpres). 
Corespondentul de la Bonn 

ziarului „Pravda" transmite:
Presa vest-germană rezervă 

mult spațiu știrilor în legătură 
cu Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., publică expuneri ale 
rapoartelor prezentate de N. S. 
Hrușciov. In toate aceste știri 
este relevat caracterul transfor- 
matof al sarcinilor formulate în 
Programul P.C.U.S. Ziarul in
fluent „Die Welt" subliniază că 
peste 20 de ani Uniunea Sovie
tică va fi cea mai 
industrială.

Tema principală 
riilor și articolelor 
constituie hotărîrea
vietice menționate în 
de activitate al C.C. al P.C.U.S., 
de a duce tratative cu puterile 
occidentale în vederea lichidării 
rămășițelor celui 
război mondial și 
Tratatului de pace 
mentatorul ziarului

fost 
dis-

ca-
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tuata. comunismul, va aescuuus 
( omului ochii asupra întregii fru~ 
y museți a lumii, va transforma în~ 
) clinația spre artă într-o cerință 
) vitală.
t> Cînd i 
( fost dat
<<
\ aezoottarei

șt tehnicii

„PIINE
Marx a spus că în comunism 

„va fi destulă pîine și tranda
firi pentru toți1-. Această defi
niție laconică înseamnă că în a~ 
fară de belșugul de bunuri ma
teriale, oamenii vor avea o bo
gata viață spirituală, vor atin~ 

f'ge un înalt nivel al dezvoltării 
simțului estetic.

Marii maeștri ai trecutului — 
Balzac și Tolstoi, Dostoievski și 
Dickens au demonstrat în mod 
just felul în care capitalismul 
denaturează și mutilează natura 
omului, felul în care el trezește 
și dezvoltă în om instinctele 
primitive, omoară simțul frumo
sului.

Programul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice prevede că 
în următoarele două decenii 
U.R.S.S. va deveni țara <xlei mai 
scurte zile de muncă din lume, 
țara celor mai bune condiții de 
trai. Aceasta înseamnă că 'oamenii 
nu numai că vor avea mai mult 
timp liber, ci și sănătate spiri
tuală. Comunismul va deschide

vitală.
Cînd m fost în America mi-a 

! nu odată să aud ța 
poeți fi critici spunînd că se tem 
pentru soarta poeziei, se tem ca 
dezvoltarea impetuoasă a științei 

i să nu omoare poezia.

de STEPAN ȘC1PACIOV

Aș- răspunde la aceasta în felul 
următor Pentru poezie și în ge
neral pentru. artă nu este nefast 
progresul tebnic, ci natura socie
tății burgheze care a transfor
mat 
rile 
lentul, frumusețea, 
cele mai sacre sentimente ome
nești. Intr-o societate unde pină 
și dragostea maternă — senti
mentul cel mai dezinteresat șt 
absolut — devine pradă a banu
lui, poezia moare. ,

in ce privește progresul științei 
și tehnicii în condițiile socialis
mului, el nu numai că nu omoară 
poezia, ci dimpotrivă o rafinează 
și o aprofundează, deschide în fața 
ei noi perspective, noi imagini. 
Doar știința și tehnica sovietică 
sînt dirijate de aceleași idealuri 
umanitariste care formează sufle
tul poeziei noastre. Firește, nu 
este întîmplător că cei doi cos
monaut i “i noștri, Gagarin și Ti
tov, sînt amatori de versuri.

Cei mai buni gînditori din lu
me au visat de mult la o struc
tură perfectă a societății, în care 
toate sentimentele omenești, căl
cate în picioare și batjocorite de 
puterea capitalului, vor recăpăta

în marfă toate bunu- 
vieții — sănătatea, ta~ 

tinerețea și

dorința de tratative a
Zeitung" consideră 
ministru sovietic a 
mericanilor în legătură cu re
zultatele convorbirilor lui Gro- 
mîko la New York și Washing
ton și ei pot fi mulțumiți dte a- 
cest răspuns. Hrușciov urmăreș
te să destindă atmosfera inter
națională".

Unii comentatori au curajul 
să ceară Bonnului să nu fugă 
de realitate. Ziarul arată că 

^,noul guvern de la Bonn nu va 
avea prea mult timp pentru a 
se adapta noii situații. El ar tre
bui să-și dea seama mai rapid 
că declarațiile făcute de N. S. 
Hrușciov au făcut să înainteze 
roțile dințate ale tratativelor... 
Cei care nu vor să privească în 
față faptul că astăzi nu există 
un singur stat german și care 
resping tratativele cu guvernul 
R.D.G. în problema Berlinului 
occidental, nu contribuie la pro
gresul nici măcar cu un mili
metru al problemei reunificării..."

U.R.S.S.

al
că „primul 
răspuns a-

mare putere

a comenta- 
de fond! o 
Uniunii So-

Raportul

de-al doilea 
a încheierii 
german. Co- 
„Stuttgarter

Ѳ

Reacția violentă stîrnită de lansarea 
în scopuri militare 

a unui satelit american
LONDRA 23 ^Agerpres).
După cum anunță corespon

denții agențiilor France Presse 
și Reuter, în țările occidfentale 
lansarea noului satelit american 
,,Midas" în scopuri exclusiv mi
litare a stîrnit o reacție violentă 
în rîndurile oamenilor de știin
ță. lîtilitatea împrăștierii în spa
țiul cosmic a 350.000.000 ace de 
cupru „în scopul ușurării comu
nicațiilor radiofonice" este con.

, testată de acești savanți.
Americanii „nu 

să procedeze la 
ță“, a declarat 
tin Ryle, șeful 
nomie și radio 
Cavendish din 
a exprimat părerea că prezența 
în spațiul cosmic a barierei de 
ace de cupru va provoca dificul
tăți în comunicațiile mondiale.

„Sînt împotriva acestei expe
riențe, ca și majoritatea astro
nomilor englezi", a declarat dr 
Watgrfield, președintele Societă
ții astronomice britanice. „Ea

ar fi trebuit 
această experien- 
profesorul Mar. 
secției de astro- 
al laboratorului 

Cambridge, care

cu comunicatul 
1961 al agen- 
rachetelor pur- 
dinainte anun-

poate să stingherească cercetă
rile radio-astronomice și ale as
tronomiei optice". Și mai ener
gic a condamnat această expe
riență Fredl Hoyle, profesor de 
astronomie la Universitatea din 
Cambridge, care a calificat-o 
drept „o crimă intelectuală de o 
importanță capitală".

Au mai protestat împotriva a- 
cestei experiențe Harrie Massey, 
președintele Comitetului britanic 
pentru cercetări cosmice, proleșp- 
rill olandez Cort, președintele 
Uniunii astronomice 
nale, precum și mai 
meni de știință din 
Danemarca și Italia.

internațio- 
multi oa- 
Australia.

Lansarea unei noi ' 
rachete sovietice 

în Pacific
MOSCOVA 23 (Agerpres)
La 22 octombrie în Uniunea 

'Sovietică a fost efectuată lansarea 
unei rachete purtătoare cu mai 
multe trepte în regiunea părții 
centrale a Oceanului Pacific.

După ce . a parcurs peste 12.000 
de km., macheta penultimei trepte 
a rachetei ‘ purtătoare a atins cu o 
înaltă precizie punctul fixat drept 
țintă.

Toate sistemele rachetei și a- 
paratele de măsurat au funcționat 
ireproșabil.

In conformitate 
din 14 octombrie 
ției TASS, lansările 
tătoare în regiunea 
țață vor continua.
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Guvernul central 
congolez cere definirea 

clară a activității Ж 
misiunii O.N.U. în Gongo

NEW YORK 23 (Agerpres)
La 21 octombrie ministrul A- 

«facerilor Externe al guvernului 
central” congolez a înmînat preșe
dintelui Consiliului de Securitate 
o notă a primului ministru Cyril- 
le Adoula pentru a fi adusă la 
cunoștința membrilor O.N.U. In 
notă se arată că „guvernul central 
congolez consideră că acordul de 
încetare a focului intervenit între 
forțele O.N.U. din K&tanga și 
Chombe servește la întărirea po
ziției acestuia", „Guvernul central 
— îsi rezervă dreptul de a-și re
vizui poziția sa față de operațiu
nea O.N.U. în Congo și va cere 
întrunirea Consiliului de Securitate 
pentru definirea 
cisă a activității
siunii O.N.U. în Congo".

------ =•«••=== -------------
Declarația prințului

Suvanna

clară și pre- 
viitoare

Fumma

adevărata lor însemnătate și pie- J 
nititdine. }

Acest vis secular a fost funda- ( 
mentat de socialismul științific < 
fi a devenit realitate, mai întîi Ș 
în U.R.S.S,, apoi în celelalte țări j 
care iu pășit pe calea socialis- 1 
mului. In țara noastră a di îa- J 

rut puterea banilor asupra senti- < 
menlelor omenești și, prin urmare < 
asupra poeziei. Pentru un scriitor < 
nu există o mai mare nenorocire' J 
decît să vadă și să înțeleagă a~ 
devărul și să nu aibă posibilitate 
să împărtășească acest adevăr po- - 
porttlui sau. Adevărata fericire 
pentru un scriitor este să se simtă 
el însuși o părticică din popor 
și, exprimîndu-și gîndurile, să fie 
convins că ele. vor, găsi răsunet, 
vor fi înțelese de popor.

Această fericire o au scriitorii 1 
sovietici. Scriți adevărul-, spune 
partidul comunist scriitorilor so
vietici.

Linia principală în dezvoltarea ' 
literaturii și artei, se spune în ( 
proiectul noului Program al , 
Partidului Comunist al .Uniunii , 
^Sovietice, este întărirea legăturilor < 
cu viața poporului, oglindirea ve- J 
ridică și la un înalt nivel artistic 1 
a bogatei și variatei realități so~ ' 
cialiste, exprimarea " inspirată și , 
vie a ceea ce este nou, cu ade- ( 
varat comunist și demascarea a < 
tot ce se opune progresului so~ < 
cietății. *

/

NA MON 23 (Agerpres).
Primul ministru al guvernului 

regal al Laosului. prințul Su- 
vanna Fumma, a lansat un apel 
pentru încheierea cît mai grab, 
nică a unui acord între cele 
părți .în vederea creării unui 
vern provizoriu de coaliție 
viitorul apropiat.

In ' declarația sa, care a 
transmisă de postul de 
„Vocea Laosului", primul minis
tru Suvanna Fumma cheamă 
cele 14 țări participante la con
ferința dte la Geneva pentru re
glementarea problemei laoțiene

Să

trei 
gu- 

în

fost 
radio

să recunoască și să respecte in. 
dependența și neutralitatea re
gatului Laosului, să acorde lao- 
țienîlor posibilitatea de a-și re
zolva singuri problemele interne.

Recent, a spus prințul Su
vanna Fumma, am primit din 
partea regelui consimțămîntul 
pentru crearea unui guvern de 
coaliție. Acesta este un nou • 
progres în reglementarea proble
mei laoțiene. Pe această bază se 
va putea restabili armonia na
țională și, în conformitate cu 
năzuințele poporului laoțian, se 
va putea întări pacea și neutra, 
litâtea Laosului.

©

fie curmate provocările clicii 
militariste americane 
în Vietnamul de sud

(Agerpres)
muncii din R.D. Viet-

HANOI
Oamenii 

nam cer Comisiei internaționale să 
ia măsuri urgente pentru a curma 
planurile agresive ale clicii mili
tariste americane în Vietnamul de

-=©

Alegeri
la

ULAN
La 22 

golă au 
organele 
fășoară într-o atmosferă de mare 
însuflețire.

După cum s-a anunțat, la co
misia electorală centrală, duminică 
pînă la ora 13 la toate centrele 
electorale din Ulan Bator vota
seră aproximativ 90 la sută din 
alegători.

pentru organele Uiale 
I. P. Hoagala
BATOR 23 (Agerpres) 
octombrie în R.P. Mon- 
început alegerile pentru 
locale. Alegerile se des-
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sud ți să acționeze pentru îndepli
nirea întocmai a acordurilor de 
la Geneva cu privire la Indochina, 

încălcând acordurile de la Ge
neva, scrie în articolul său de 
fond ziarul „Nhan Dan" din 21 
octombrie, în văzul Comisiei in
ternaționale, autoritățile americane 
și sud-vietnameze transportă ar
mament în Vietnamul de sud. Ele 
au elaborat un plan de „repri
mare a populației* din Vietnamul 
de sud în 18 luni", au inundat 
țara cu consilieri americani, iar 
acum intenționează să trimită în 
această țară trupe americane.

Comisia internațională trebuie 
să-și dea seama în%mod clar de 
întreaga primejdie pe care o im
plică provocările clicii militariste 
americane în Vietnamul de sud și 
să ia la timp măsuri drastice pen
tru curmarea lor, așa cum prevăd 
acordurile de la Geneva.
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